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Acta da Assembleia-geral nº ___ 
 

 
Aos 26 dias do mês de Novembro do ano de 2010 reuniu a Assembleia-geral da 

AMIGISC, na sua sede da Rua de São Bento. A Assembleia foi presidida pelo 
Presidente João Baptista tendo como secretários José Manuel Varela e Arménia Gomes. 

Estiveram presentes, além dos membros da mesa o presidente da direcção Nuno 
Vasconcelos Barbosa, o vice-presidente Manuel Ferreira, o secretário António Gomes,  
Domingos Festa, Sebastião Pereira, António Coelho, Avelino Ribeiro, Regina Santos, 
Ângela Vasconcelos, Emília Gomes, Lurdes Graça, Maria José Soares e José Maria 
Ribeiro. 

 
Pontos em agenda: 
 
1- Apresentação e aprovação do plano de actividades para o ano de 2011; 
2- Alteração dos estatutos e regulamento interno; 
3- Outros assuntos; 
 
Foi iniciada a assembleia com a menção à efeméride dos 10 anos da associação. 

Tomou de seguida a palavra o presidente que reforçou a efeméride e todas actividades 
pela associação desenvolvidas neste último ano. 

O ponto 2 da agenda não poderá ser executado pela falta de 6 sócios votantes o 
que foi lamentado pela mesa e presidente. 

De seguida foi apresentado o plano de actividades para o ano de 2011. Entre as 
quais o já usual passeio anual com o objectivo de conjugar a componente lúdica com a 
cultural, o convívio de verão, e manter/desenvolver o “clube dos caminhantes”. O 
boletim informativo é uma actividade a continuar. Manter a colaboração com entidades 
locais (nomeadamente a junta de freguesia) tendo como o exemplo dos anos anteriores e 
na área do ambiente. Desenvolver propostas de cooperação entre associações locais. 

Como propostas novas (relativamente a anteriores) propõe-se a associação 
realizar pelo menos dois “encontros para o café”, sendo um dedicado ao ambiente e 
outro de tema ainda em aberto. 

A associação propõe-se também realizar um plano cultural realizando 2 
espectáculos com gente da terra. 

Todas estas actividades não vão descurar a intervenção cívica suscitando o 
debate sugerindo eventuais soluções. 

Propõe-se a associação, à semelhança deste ano, valorizar e marcar o mês de 
Setembro como comemorativo da fundação da Associação. 

A questão da sede ainda não está definida. Por parte da Junta não há 
disponibilidade para a sede continuar no local actual. Não existe neste momento 
alternativa para esta situação. 

Também será um ano de normalização administrativa. Outra actividade pensada 
será o levantamento de toponímia Cristinense. 

O plano de actividades não é fechado e está permanentemente aberto a sugestões 
nomeadamente dos sócios. Está pensado para serem linhas gerais de orientação.  

Foi sugerida a realização de uma ceia de Natal/Passagem de ano. A ser avaliado 
por a data estar já próxima e a realizar num local que não a sede da associação. Poderá 
ser considerado para 2011. 

O plano de actividades foi aprovado por unanimidade. 
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Relativamente ao ponto 2 foi referido pelo presidente que a alteração se destina 
ao artigo 9º podendo assim a associação receber sócios que não residentes ou nados em 
Santa Cristina. 

Foi sugerida uma assembleia-geral imediatamente anterior a uma caminhada. 
Em outros assuntos foi sugerido o pagamento das cotas de uma forma anual em 

vez de mensalmente como até agora. Esta proposta foi aceite e aprovada por 
unanimidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia                  O Secretário 

 
 
__________________________________  _____________________________ 
 (João Baptista)                                       (José Varela) 


